
  تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه زنجان گلخانهفرم معرفی دانشجویان تحصیالت تکمیلی به 

  :تحصیلی رشته و مقطع  خانوادگی:نام و نام

  شهر و شماره تلفن محل سکونت (همراه با کد):  شماره دانشجویی:

  :نزدیکترین دوست شماره تلفن همراهنام و   شماره تلفن همراه:

  مه:ناعنوان پایان

  استاد یا اساتید راهنما:و شماره تلفن همراه نام 

  استاد یا اساتید مشاور:و شماره تلفن همراه نام 

  سایز گلدان:  تعداد گلدان:

  گراددماي مورد نیاز گیاه در شب: ......... سانتی  گراد......... سانتی :دماي مورد نیاز گیاه در روز

  درصد رطوبت مورد نیاز گیاه در هنگام شب .......  ام روز ....... درصد رطوبت مورد نیاز گیاه در هنگ

  میزان نور مورد نیاز گیاه جهت شب شکنی ....... ساعت  نیم سایه میزان نور مورد نیاز گیاه در هنگام روز: آفتاب کامل    

  .....................................................:(برداشت) تاریخ پایان طرح  ......................................................:(کاشت) تاریخ شروع طرح

  توجه: 

  امضاء دانشجو:   ؛باشدمیها اکیدا ممنوع واحددست زدن به تابلو برق -1

   باشد.میهاي اداري مقدور ساعتر سرکشی به گلخانه فقط د-2

و در زمـان  گرفتـه  برعهده واحد مربوطه را مسئولیت  شجو)داني راهنما /اساتیداستاد(     /اینجانباناینجانب

مربوطه  حضور خواهم یافت و همانگونه که گلخانه را تحویل گرفتم در زمان اتمام طرح در تاریخ ........................ واحدتحویل واحد مربوطه در گلخانه 

  .را سالم تحویل خواهم داد

  تید راهنما:اسا/امضاء استادخانوادگی و نام، نام  

  شود). صورتجلسه مربوطه پیوست( مصوب شد  شوراي گروه در جلسه   پروپوزال فوق در تاریخ 

  نام، نام خانوادگی و امضاء مدیر گروه:  

  شود). صورتجلسه مربوطه پیوست( مصوب شدشوراي دانشکده کشاورزي در جلسه   پروپوزال فوق در تاریخ 

  :موزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکدهمعاون آنام، نام خانوادگی و امضاء   

  توسط مسئول محترم گلخانه ثبت شد.-------------بدهکاري دانشجو از طریق سیستم گلستان در تاریخ 

  تحقیقاتی گلخانهمحترم  تکنسین

  با سالم 

  ذکر اختصاص یابد.النامه فوقجهت اجراي پایان..........  میز شماره احتراما واحد شماره .......... گلخانه تحقیقاتی

  

تحقیقاتی گلخانهمسئول 



 

 

  تحقیقاتی دانشکده کشاورزي گلخانهانشجویی در دهاي نامهضوابط و تعهدات اجراي پایان

پذیر انجام مربوطه دانشکدهو صورتجلسه  تحقیقاتی صرفاً از طریق تکمیل فرم مربوطه گلخانهمعرفی دانشجویان به  -1

 است.

 واصل گردندتحقیقاتی  گلخانهریخ کاشت از طریق فرم مربوطه به ک ماه قبل از تاها باید حداقل یدرخواستکلیه  -2

 تا تمهیدات الزم جهت اجرا فراهم گردد.

بوده و گلخانه پژوهشی در این دانشجو برعهده (گلدان، خاك، کود، سم و ...) نامه پایانهمه اقالم مورد نیاز تأمین  -3

 خصوص مسئولیتی ندارد.

 .تخلیه نمایددرنگ یب را گلخانه گرددمی، دانشجو متعهد نامهانیپامحض اتمام زمان به  -4

 پخشگردد که دقت کافی براي جلوگیري از باشد. همچنین دانشجو متعهد میبه عهده دانشجو میها گلدانآبیاري  -5

 را اعمال نماید.هاي مجاور حتمالی آب آبیاري به سایر طرحا

به عهده دانشجو ها گلداناض احتمالی جهت جلوگیري از توسعه آنها به سایر ع با آفات و امرموقمسئولیت مبارزه به -6

 باشد.می

نسبت به دانشجو موظف است دما و ...،  ،تنظیم کننده رطوبتهاي  ایجاد خطا در کارکرد دستگاهبا توجه به امکان  -7

جهت د و در صورت بروز مشکل اقدام نماییدوره هاي زمانی کوتاه  در از لحاظ دما و ... لخانهگشرایط واحد  پایش

 به تکنسین گلخانه اطالع دهد.گیري از خسارت به گیاهان جلو

بوده و همکاري  ها و ... دستگاهها و رفع خطاي برقتابلو  راهنمایی ي کمکی برايتکنسین گلخانه تحقیقاتی نیرو -8

 باشد.نامه مقدور نمیطور اختصاصی در یک پایانبه ایشان

ها، وسایل و ابزار موجود و استفاده صحیح از آنها (طبق دستوالعمل و راهنمایی ارائه دستگاه و نگهداري ازحفاظت  -9

دقتی یا گونه خسارت احتمالی ناشی از بی و درصورت وارد شدن هر باشدمی) ضروري گلخانه تکنسینشده توسط 

یه حساب ایشان ممانعت صورت از تسو استفاده ناصحیح، دانشجو موظف به جبران خسارت بوده و در غیر این

 خواهد گردید.

 باشد.ممنوع می ،بیرونگلخانه به اختصاصی خارج کردن کلیه وسایل و لوازم  -10

 باشد.مینامه به گلخانه ممنوع ورود افراد غیر مرتبط با پایان -11

اداري زو ساعات غیرساعات اداري کار گلخانه منطبق بر ساعات اداري کار دانشگاه بوده و خارج از این زمان ج -12

الزم است جهت کار در ساعات غیراداري با مسئول امور اداري دانشکده و حراست دانشگاه شود. محسوب می

 بوده و ایام تعطیل رسمی، حضور  13شنبه کار در گلخانه تا ساعت هاي پنجهاي الزم صورت گیرد. روزههماهنگی

 باشد. در گلخانه ممنوع میدانشجو 

 واحدخویش خارج نموده و  گلخانهرا از ها و ... گلدانو  محصولپایان طرح بقایاي ف است پس از دانشجو موظ -13

و براي تسویه بدهکاري اعالم شده در سامانه  تحویل دهد تکنسین گلخانهبه به صورت مرتب و تمیز مربوطه را 

 گلستان به مسئول وقت گلخانه مراجعه نماید.

 ضروري است.مدت استفاده از آن، در طول  خانهگلرعایت بهداشت و نظافت در کل  -14

 .الزامی است لباس کار مناسبروپوش یا اسالمی و استفاده از دانشجویی و رعایت اخالق و شئونات   -15

  خانوادگی دانشجونام و نام

  امضا

 تاریخ


